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Processo-Consulta Protocolos CREMEC nºs 5079/2012 e 5117/2012
ASSUNTO: Nomenclatura dos exames radiológicos (Raios-X) da coluna
lombar ou lombo-sacra na prática clínica.
INTERESSADOS: Dr. José Wagner Matias de Melo, OAB-CE, Nº 17.785 e Luis
David de Oliveira Baltazar, estudante, Caucaia-CE.
PARECERISTAS: Câmara Técnica de Radiologia.
Dr. José Wilson Medeiros de Carvalho
Dr. Francisco Cláudio Teixeira Beserra
Dra. Izabel René Leitão.
EMENTA:Exames radiográficos da coluna lombar
devem sempre incluir o estudo da transição lombosacra por ser área de especial interesse clínico e
indissociável na prática, quando da obtenção de
radiografias convencionais referendadas por
solicitação médica. Na prática as radiografias devem
demonstrar a região, independente da terminologia
utilizada pelo prestador do serviço.
CONSULTA
Esclarecimento sobre os relatórios ou laudos dos exames
radiográficos da coluna lombar ou lombo-sacra. Questão da nomenclatura e
significado modo geral.
PARECER
Nos compêndios básicos de anatomia humana a didática separa os
segmentos distais da coluna em três compartimentos, coluna lombar, osso
sacro e cóccix. Na prática clínica médica assume grande interesse o estudo da
articulação da coluna lombar com o osso sacro. Este se articula de modo
especial com a primeira peça sacral formando a transição ou articulação
lombo-sacra, propriamente dita. Os protocolos de estudo e posicionamento
das radiografias da coluna lombar, sempre incluem a referida articulação. Os
relatórios ou laudos radiográficos incluem de boa norma a análise do conjunto
anatômico, uma vez que as estruturas lombo-sacrais mais importantes devem
sempre constar com bom detalhe técnico nas películas ou mídias
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radiográficas, independente da nomenclatura utilizada pelo prestador do
serviço.
CONCLUSÃO
Os exames radiográficos da coluna lombar incluem a articulação da
última vértebra lombar com a primeira peça do osso sacro. O reconhecimento
da técnica estabelecida nos protocolos destes exames permite compreender
que a terminologia ou nomenclatura podem ser superponíveis em significado
como exames radiográficos da coluna lombo-sacra, nos relatórios ou modelos
de laudos expedidos por prestadores de serviços radiológicos.
S. m. j.

Fortaleza, 22 de Junho de 2012.
Câmara Técnica de Radiologia.

Dr. José Wilson Medeiros de Carvalho

Dr. Francisco Cláudio Teixeira Beserra

Dra. Izabel René Leitão.
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